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अरे्नस्टची देणगी
अलाबामा राज्यातील सेल्मा येथील सा वजवनक  ािनालयाच्या

शतकपूती सोहळ्याच्या प्रसिंगी प्रवसद्ध कथा कथनकार कॅथरीन टकर

व िंडहॅम यािंनी अनेस्ट डॉसन यािंिी सत्यकथा कथन केली. १९३० च्या

दशकात ते एक लहान मुलगा असताना त्याकाळच्या  िंशभेदाच्या

पद्धतीनुसार डॉसन यािंना सेल्माच्या सा वजवनक  ािनालयात प्र ेश

करण्यास बिंदी होती. परिं तु त्यािंिे पुस्तक पे्रम आवि वशकण्यािी इच्छा

प्रबळ असल्याने ते अखेर वशक्षक झाले. अनेक  र्ाांनी सेल्मा येथील

 ािनालयात मुलािंिा व भाग उघडण्यासाठी त्यािंनी मोठी देिगी वदली

म्हिजे स व  िंशािंच्या छोट्या  ािकािंिे  ािनालयात स्वागत होईल

आवि त्यािंना पुस्तकािंिी जादू अनुभ ता येईल.

कॅथरीन टकर व िंडहॅम यािंनी डझनाहून अविक लोकवप्रय

पुस्तके वलवहली आहेत आवि त्या कथाकार म्हिून  रेवडव रील

त्यािंच्या कायवक्रमािंमुळे देशभर प्रवसद्धी पा ल्या आहेत. फॅ्िं क हाडी हे

कलाकार असून सेल्माच्या ‘युथ डेव्हलपमेंट सेंटर’ िे सिंस्थापक

आहेत. ते दोघेही अलाबामा राज्यातील सेल्मा येथे राहतात. ते दोघेही

‘सेल्मा-डॅलस क िंटीच्या सा वजवनक  ािनालयािे’ वहरो आहेत.



“िल अनेस्ट! आपल्याला सेल्माला जायििं आहे!”

९  र्ाांच्या अनेस्टला आिखी आग्रह करण्यािी मुळीि

गरज नव्हती, तो सेल्माला जाण्यािी  ाटि पाहत होता. तो

पळति घोडागाडीकडे गेला आवि उडी मारून मागच्या

भागात बसला.

त्यािी आई, परली मे नेहमीप्रमािेि वतिा न रा झॅक

याच्या शेजारच्या सीट र बसली होती. अनेस्टला आठ त होते

तेव्हापासून ते दोघे नेहमी असेि बसत असत. आपल्या बाबािंनी

लगाम वढून “िल वनघ” असे म्हिण्यािी तो  ाट पाहत होता. 

या इशाऱ्या र खेिराने गाडी वढायला सुरु ात केली

आवि घराच्या आ ाराबाहेर पडून ते सेल्माला

जािाऱ्या कच्च्च्या रस्त्या र  ळले. सेल्माला

जाण्यािी हीि पद्धत होती आवि अनेस्टला

स व काही नेहमीच्या पद्धतीने केलेले

आ डत असे.

“अनेस्ट, नीट बस हिं, पडू नकोस. 

रस्त्यात खाि-खळगे आहेत,” त्यािी आई म्हिाली.

अनेस्ट एल. डॉसन

१९२२-१९९४

यािंच्या सृ्मतीस समवपवत



वतिी ही सूिना सुद्धा नेहमीप्रमािेि होती.

घोडागाडीला जसा  ेग आला, तसे एक िाक कुरकुर करू लागले. “घरातून वनघण्याआिीि त्याला

तेल घालायला ह े होते”, त्यािे बाबा म्हिाले. “तेल घातले असते तर बरे झाले असते,” त्यािी आई म्हिाली. 

“या आ ाजािा मला त्रास होतो.”

अनेस्टला मात्र िाकािा हा आ ाज आ डायिा. त्याला त्यातून गािे ऐकू यायिे, “सेल्माला जायििं. 

सेल्माला जायििं. सेल्माला जायििं.” तो पवहल्यािंदा शहरात किी गेला होता हे आठ ायिा तो प्रयत्न करू

लागला, पि त्याला आठ ेना. “मी त्या ेळी लहान बाळ असिार,” असे त्याने ठर ले आवि आईने

आपल्याला पािंघरुिात गुिंडाळून हातात कसे िरले असेल यािा तो व िार करू लागला.

त्याच्या आजीने केलेली एक गोिडी गाडीच्या मागच्या बाजूला घालून तो त्या र बसत असे हे त्याला

आठ ले. तो इतका लहान होता की त्याला कठड्याच्या पलीकडिे काही वदसत नसे. पि आता तो

रस्त्याकडे तोिंड करून पाय खाली सोडून बसायिा तेव्हा त्यािे अन ािी पाय ज ळ ज ळ रस्त्याला

पोिायिे आवि त्याला बाहेरिे स व काही वदसायिे: पाईनिी दाट झाडी, कपाशीिी शेते, कामगारािंच्या

 स्तीतील घरे, एखादा वढा, मिूनि एखादे ििव, कुरिात िरिारी गायी-गुरे. पुढच्या  र्ी, १९३२ मधे्य तो

दहा  र्ाविा होईल, मग त्याला एकट्याला घोडागाडी िाल ता येईल. त्याच्या पलिंगाशेजारच्या वभिंती र

त्याने ती तारीख वलहून ठे ली होती. त्या वद शी बाबा त्याला एकट्याला लगाम हातात िरू देिार होते, 

ते व सरायला नको.

आता सुद्धा तो गा ात एकट्याने कुठेही जाण्याइतका मोठा झाला होता. सगळा  ेळ त्याला आता

आई-बाबािंबरोबर असण्यािी जरूर नव्हती. किी किी त्याला शािंतपिे वप ळ्या रिंगाच्या दुकानाबाहेरच्या

बाका र बसायला आ डायिे.

वतथे इतर लोक जमून गप्पा मारत

असायिे, ते ऐकायला त्याला आ डे. आज त्याला

इकडे वतकडे वहिंडून पाहायिे होते.

“न्यायालयाच्या इमारती रल्या त्या

घड्याळाकडे लक्ष ठे . बारा  ाजेपयांत या

वप ळ्या दुकानाबाहेर येऊन बस,” त्यािे बाबा

म्हिाले.

अनेस्टला घड्याळ समजत होते. बाहेरच्या

खोलीतल्या शेकोटीच्या  रच्या कोनाड्यातल्या

घड्याळाला वकल्ली द्यायिी हे तर त्यािेि काम

होते. ज ळि एका खखळ्या र ला लेली वपतळी

वकल्ली घेऊन तो वकल्ली देऊ लागला की

बऱ्याि  ेळा त्यािे बाबा म्हिायिे,



“घड्याळ किी मागे पडू देऊ नकोस.  ेळ

महत्त्वािी असते. किीि उशीर करू नकोस.” अनेस्टला

किीि उशीर होत नसे, हा वनयम त्याने आयुष्यभर

पाळला.

त्याला िािंगले  ािता येत असे. त्याला पुस्तके

आ डत असत. जी वठकािे त्याने किी पावहली नव्हती

त्यािंच्याबद्दल आवि ज्यािंनी इवतहास घड ला अशा

लोकािंव र्यी  ािायला त्याला आ डे. तो रोज रात्री

बायबल  ािायिा आवि मोठा झाल्या र सिंपूिव बायबल

 ािायिे त्याने ठर ले होते.

अमेररकेतील मूळच्या म्हिजे इिंवडयन

लोकािंव र्यीिी पुस्तके आपल्याकडे असा ीत असे त्याला

 ाटायिे. बाबािंच्या नािंगरामागे जाताना त्याला सापडिारे

बाि तो आपल्या खखशात भरून घ्यायिा. किीकिी

त्याला मातीच्या भािंड्यािंिे तुकडे सापडायिे. बाि आवि

ही भािंडी बन िारे लोक कसे बरे असतील यािा तो

व िार करायिा.

अनेस्ट म्हिायिा, “मी मोठा झालो की माझ्या घरात

खोलीभर पुस्तके असतील, अगदी जवमनीपासून

छतापयांत.”

त्या वद शी सेल्मामधे्य विरताना

त्याच्या पुस्तकािंच्या पे्रमामुळे तो

आपोआप कानेजी  ािनालयाकडे गेला, 

जिू काही जादूच्या गावलिानेि त्याला

तेथे नेले होते. पुस्तकालय! वतथे एक

खोलीि नवे्ह, तर पूिव इमारति

पुस्तकािंनी भरलेली होती! अनेस्ट यापू ी

किीि  ािनालयात गेला नव्हता.

सेल्मामधे्य एक  ािनालय आहे हे त्याला

कोिीि सािंवगतले नव्हते. पि आता तो

त्याच्या समोर उभा होता. ती एक मोठी

दगडी इमारत होती आवि त्याच्या

दर ाजा र ‘कानेजी  ािनालय’ असे

कोरले होते. त्याला ‘कानेजी’ या शब्दािा

अथव मावहत नव्हता, पि ‘ ािनालय’ हा

शब्द मात्र त्याला मावहत होता.



अनेस्ट पायऱ्यािं रून पळति  र गेला आवि

त्याने एक जाडजूड दर ाजा ढकलला. त्याने ज्या

खोलीत पाऊल टाकले तशी खोली त्याने किीि

पवहली नव्हती. तो अििंवबत झाला आवि आश्चयावने

सगळीकडे पाहू लागला.

एका उिंि टेबलामागून एका बाईिंनी कठोर

आ ाजात व िारले, “ए पोरा, तुला काय ह े आहे?” 

आपल्या िष्म्याच्या कािेतून त्या रागाने त्याच्याकडे

पाहत होत्या.

“मॅडम, मला खिज इथली पुस्तके  ािू द्याल

का?”

त्या बाईिंनी त्याच्याकडे अविकि टक ला ून

पाहत रागाने म्हटले, “या  ािनालयातील पुस्तके ही

गोऱ्या लोकािंसाठी आहेत. आम्ही काळ्या लोकािंना ती

 ािू देत नाही. तू इथून वनघून जा पाहू!” असे म्हिताना

त्यािंच्या आ ाजात तुच्छता भरलेली होती.

अनेस्ट हे ऐकून माघारी  ळला आवि िडपडत

बाहेर आला. तो रडत होता हे त्या बाईिंना त्याला वदसू

द्यायिे नव्हते.

हा वद स िारि  ाईट गेला. मान  र करून कुठेही न बघता हळू हळू िालत तो वप ळ्या रिंगाच्या दुकानाकडे परत

वनघाला. बारा  ाजण्याच्या वकतीतरी आिी तो बाकाच्या एका टोका र येऊन बसला. आजूबाजूला बसलेले लोक काय

बोलताहेत याकडे त्यािे आज लक्ष नव्हते. बाबािंनी त्याच्यासाठी आिलेल्या ‘हॉट डॉग’ ला देखील काही ि नव्हती. त्याच्या

काकािंनी त्याला वदलेले िॉकलेट सुद्धा त्याने खाले्ल नव्हते आवि काकािंिे आभार मानायला देखील त्याला आज आठ ि

करून द्या ी लागत होती.

त्याच्या िुलत भा िंडािंनी त्याला वदलेले त्यािे आ डते आईस्क्रीम देखील त्याच्या घशाखाली उतरत नव्हते. या

भा िंडािंनी किी  ािनालयात जाण्यािा प्रयत्न केला असेल का असा व िार त्याच्या मनात आला, पि तसे व िारायिा

त्याला िीरि झाला नाही.

अनेस्टला घरी जायिे होते. पे्रखिटेररयन ििवच्या मनोऱ्या रील घड्याळात िारिे ठोके पडले आवि त्यािे बाबा

बाका रून उठले आवि आपल्या वमत्रािंिा वनरोप घेऊ लागले हे पाहून त्याला िार बरे  ाटले.

“िला, घरी जायिी  ेळ झाली,” बाबा म्हिाले. “मला आवि अनेस्टला काही काम करायिे आहे आवि उद्या ििवला

जायिी तयारी पि करायिी आहे. उद्या ििवमिल्या गाण्यािा वद स आहे. तुम्ही स वजि या बरिं का. वतथे खाण्यािे खूप

पदाथव असतील. परली मे नारळािी केक करून आििार आहे - म्हिजे अनेस्टने आिीि सिंप ली नाही तर!”

सगळे हसले. आवि बाबािंनी अशी त्यािी िेष्टा केली म्हिून अनेस्टनेही हळूि हसण्यािा प्रयत्न केला. आई-बाबािंनी

आिलेले सामान गाडीत ठे ायला त्याने मदत केली, वनघण्यापू ी खेिर कसे पािी पीत आहे याकडे तो पाहत रावहला

आवि मग गाडीत मागच्या बाजूला िढून बसला.

गाडीिे िाक अजून आ ाज करत होते पि आता त्यात अनेस्टला गािे ऐकू येत नव्हते. ते जिू म्हित होते, “काळ्या

लोकािंसाठी पुस्तके नाहीत. काळ्या लोकािंसाठी पुस्तके नाहीत. काळ्या लोकािंसाठी पुस्तके नाहीत.”



ते घराज ळ आल्या र बाबा त्याच्याकडे  ळले आवि म्हिाले, “अनेस्ट, बाळ, काय झालिं आहे?”

अनेस्टने त्याला छळिारी सगळी हकीकत त्यािंना एका दमात सािंगून टाकली. “पि बाबा, असिं का?” 

तो हिंदके देत म्हिाला, “मी त्या  ािनालयात जाऊन पुस्तके का नाही  ािू शकत? हे काही बरोबर नाही.”

त्याच्या  वडलािंनी लगेि उत्तर वदले नाही. अनेस्टला  ाटले की कदावित त्यािंनी प्रश्न ऐकला नसेल. 

थोड्या  ेळाने ते सा काश म्हिाले, “हे बघ बाळ, हे बरोबर नाही, हे योग्यही नाही. पि हे असेि आहे. 

खरी पररखस्थती अशीि आहे.” हे सािंगत असताना त्याच्या बाबािंिा आ ाज त्याला वळखू येिार नाही इतका

 ेगळा  ाटत होता. “कदावित पुढे-मागे हे बदलेलही. पि त्यासाठी एखादा िमत्कारि व्हा ा लागेल.”

त्यािी आई काहीि म्हिाली नाही. पि ती बहिा रडत असा ी असे वतच्या श्वासाच्या आ ाजा रून

 ाटत होते.

त्यानिंतर त्या वतघािंनी  ािनालयािा व र्य किीि काढला नाही.

आपि ऐकलेले बोिरे शब्द आवि त्यामुळे झालेले दु:ख व सरण्यािा अनेस्टने खूप प्रयत्न केला. 

इझाबेला बाविस्ट ििवमधे्य गाण्यािा सरा करायला जाण्यािाही उपयोग झाला. त्याच्या आईने केलेल्या

नारळाच्या केकिे लोकािंनी केलेले क तुक ऐकून त्याला खूप अवभमान  ाटला आवि बाबािंच्या एका वमत्राने

जेव्हा सगळी केक सिंप ली नाही म्हिून अनेस्टिे आभार मानले तेव्हा त्याने िेहऱ्या र उसने हसू देखील

आिले. अनेस्ट कायमि त्याच्या आई- वडलािंबरोबर रव  ारी ििवमधे्य जात असे. त्याच्या काकािंच्या

प्र िनाकडे त्यािे बहतेक  ेळा लक्ष नसे पि तरीही तो कायवक्रम सिंपेपयांत शािंतपिे बसत असे. किी किी

तो वभिंतीला ला लेल्या िळ्या मोजत असे तर काही  ेळा त्या लाकडा र वदसिाऱ्या गाठीच्या खुिा!

उन्हाळ्यातल्या एका रव  ारी ििवच्या भो ताली पसरलेल्या कपाशीच्या शेतािंकडे तो खखडकीतून पाहत

बसला होता.

बऱ्याि  ेळा गािंिीलमाशा आवि विलटे उघड्या खखडकीतून आत यायिी आवि ििवमधे्य जमलेल्या

लोकािंच्या डोक्याभो ती वघरट्या घालायिी. बायका जेव्हा आपल्या पसवने वकिं  ा पिंख्याने त्यािंना हाकलण्यािा

प्रयत्न करायच्या तेव्हा अनेस्टला हसू यायिे पि त्यािे बाबा त्याच्याकडे पाहून आठ्या घालून मान हल ायिे.

एका रव  ारी तर प्र िन िालू असताना गािंिीलमाशािंिा एक मोठा थ ाि आत वशरला आवि

व्यासपीठा रि वघरट्या घालू लागला. मग स व सहाय्यक आवि व्य स्थापक मिंडळािे सदस्य मदतीला आले

आवि त्यािंना बाहेर हाकलले. अनेस्टिी एक मा शी म्हिाली की सैतानानेि त्या गािंिीलमाशािंना पाठ ले

असिार. अनेस्टला काही तशी खात्री  ाटत नव्हती, पि तो बाबािंना त्याबद्दल व िारायिे व सरूनि गेला.

किी किी प्र िनकार िमत्कारािंबद्दल बोलत असत. मग मात्र अनेस्ट लक्ष देऊन ऐकायिा. मग लाल

समुद्र दुभिंगतो आहे, जेररकोच्या वभिंती आपोआप पडत आहेत आवि वसिंहाच्या गुहेतला डॅवनयल अशी विते्र तो

मनासमोर आिायिा. येशूने केलेल्या िमत्कारािंबद्दल ऐकायला त्याला आ डत असे. एका लहान मुलाच्या

जे िाद्वारे येशूने खूप मोठ्या जमा ाला कसे खाऊ घातले ही त्यािी खूप आ डती गोष्ट होती.

अनेस्टिे ििवमिले स्वारस्य किी कमी झाले नाही. थोडा मोठा झाल्या र ििवच्या गािाऱ्या समूहात तो

भाग घ्यायिा आवि रव  ारच्या शाळेत लहान मुलािंना वशक ायिा देखील. तो सगळ्यािंिा नेता असायिा.

“अनेस्ट जे काही करतो त्यात तो स ावत पुढे असतो. तो काही मागे राहिाऱ्यातला नाही,” असे त्यािे

नाते ाईक म्हिायिे.

ही स ावत पुढे राहण्यािी क्षमता इतर के्षत्रातही वदसून येत असे. तो सेल्मा मिील ‘नॉक्स अकॅडमी’त

असताना त्याने पवहला निंबर किी सोडला नाही आवि १९४३ साली पद ी घेतली त्या  र्ी तर तो  गाविा

अध्यक्ष होता.



‘नॉक्स अकॅडमी’च्या

 ािनालयात िारि थोडी

पुस्तके होती, पि

अनेस्टने याआिी न पावहलेली

अनेक पुस्तके तेथे होती. 

अजूनही त्याला सेल्माच्या

कानेजी सा वजवनक

 ािनालयात प्र ेश नव्हता. 

त्यािे कारि त्याला अजूनही

कळत नव्हते. पद ी

वमळ ल्यानिंतर ‘नॉथव ब्रॉड

स्टर ीट’ रील ‘रॉक्सी वथएटर’ 

या काळ्या लोकािंसाठीच्या

वित्रपटगृहात

प्रोजेक्टर िाल ण्यािे काम

करताना तो वित्रपटगृहाच्या

व्य स्थापनािे काम देखील

करत असे. १९४३ मधे्य काही

मवहन्यािंनी त्याने अमेररकेच्या

न दलात प्र ेश घेतला.

त्या काळातील त्याच्या  याच्या हजारो तरुिािंप्रमािेि दुसऱ्या महायुद्धातील सहभागामुळे

अनेस्टिे देखील आयुष्यि बदलून गेले. आता त्यािे जग टायलर आवि सेल्मा यापुरते मयाववदत

रावहले नव्हते. ज्या गा ािंबद्दल त्याने के ळ ऐकले होते त्या वठकािी तो प्रत्यक्ष जाऊन आला

होता. १९४६ साली न दलातून सन्मानाने वन ृत्त झाल्या र जी. आय. कायद्यानुसार त्याला उपलब्ध

झालेल्या शैक्षविक सिंिी िंिा त्याने िायदा घेतला.

प्रथम त्याने वशकागोच्या

‘अमेररकन टेवलखव्हजन इखिटू्यट’ मिून

पद ी घेतली. त्यानिंतर नू्ययॉकव ला पूिव

 ेळ नोकरी करत असताना ‘वसटी

कॉलेज’ मधे्य रात्रीच्या  गावत प्र ेश घेऊन

त्याने गवितात बी. एस. ही पद ी

वमळ ली. त्याच्या एका काकािंनी हालेम

मधे्य स्थापन केलेल्या (टायलरच्या

बाविस्ट ििवप्रमािेि ‘इझाबेला’ ना ाच्या) 

ििवमधे्य िमवगुरूिं िा सहाय्यक (डीकन) 

म्हिून से ा देण्यासाठी  ेळ काढत असे. 

आवि तो  ािनालयातही जात असे.



अनेस्टने वशक्षक म्हिून काम करण्यािा प्रयत्न केला, पि प गिंडा स्थेतील तरुि मुलािंना वशकण्यात

िारसे स्वारस्य नाही हे पाहून तो वनराश झाला. व द्यार्थ्ाांना उपलब्ध असलेल्या उत्तम  ािनालयािा ते िायदा

घेत नसत. अनेस्ट जेव्हा त्यािंना सेल्माच्या कानेजी  ािनालयातून त्याला कसे हाकलून ला ण्यात आले होते हे

सािंगे तेव्हा ते त्याच्याकडे अव श्वासाने डोळे व स्फारून पाहत!

अनेस्ट स्वभा ाने अवतशय पे्रमळ होता. लहान मुलािंना वशक िे, गोष्टी  ािून दाख िे वकिं  ा गोष्टी सािंगून

त्यािंना खखळ ून ठे िे हे तो मनापासून आवि आ डीने करत असे. म्हिून व्य साय म्हिून देखील त्याने लहान

मुलािंच्या वशक्षिािे के्षत्र वन डा े असा काही वमत्रािंनी त्याला सल्ला वदला. मग या के्षत्रातील पद ी घेण्यासाठी

अनेस्टने परत एकदा ‘वसटी कॉलेज’ मधे्य प्र ेश घेतला.

अनेस्टला स वि  िंशािी मुले मनापासून आ डत आवि अथावत मुलािंनाही तो आ डत असे. बाल ाडीतील

मुले तो जाईल वतकडे त्याच्यामागे जातात, त्याला मुळीि सोडत नाहीत आवि त्याच्याशी बोलत आवि सतत

हसत असतात हे त्याच्या सहकाऱ्यािंच्याही लक्षात आले होते. तीन, िार आवि पाि  र्ावच्या मुलािंना वजथे पुस्तके

हाताळता येतील अशा  ािनालयात तो घेऊन जात असे आवि मुले पुस्तकािी पाने उलटण्यात आवि त्यातील

रिंगीबेरिंगी विते्र पाहण्यात रमत असत.

तो नेहमी म्हिायिा, “मुलािंना पुस्तकािंिी गरज असते, आवि त्यािंच्या आई- वडलािंना देखील!”

त्याला सावहत्यात वजतकी रुिी होती, ते ढाि त्याला प्र ास करण्यािा देखील उत्साह होता. अमेररकेतील

स व ५० राज्यािंना भेट देण्यािे त्यािे धे्यय तर त्याने पूिव केलेि वश ाय १९ देशािंिाही त्याने प्र ास केला आवि

वतथल्या लोकािंशी मैत्रीही केली. तो ज्या ज्या वठकािी जाई, तेथून आपल्या कुटुिंवबयािंना आवि वमत्र मिंडळी िंना तो

काडे पाठ त असे आवि आपल्या व द्यार्थ्ाांसाठी तेथील विते्र आवि पुस्तके - जरी ती परकीय भारे्तील असली

तरीही - आित असे.



अनेस्टने जरी जगभर प्र ास केला तरी तो आपले मूळ किीि व सरला नाही. टायलरिे

लोक आवि सेल्मा कायम त्याच्या आठ िीत होते. तो  रिे र घरी स ाांना भेटण्यास येत असे. 

आपल्या आई- वडलािंिा तो एकुलता एक मुलगा होता म्हिून त्याने त्यािंना नू्ययॉकव ला आिले होते, 

म्हिजे तो त्यािंिी देखभाल करू शकेल. त्यािंच्या मृतू्यनिंतर त्याने त्यािंिे टायलरच्या इझाबेला बाविस्ट

ििवच्या दिनभूमीत दिन केले.

एकदा अनेस्ट  त्यािे नू्ययॉकव िे वमत्र डॉ. नॉमवल पॉल सकाळी सेल्माला आले होते. 

शहरातील वनरवनराळ्या इमारती पाहत शहरात एक िेरिटका मारत असताना ते सा वजवनक

 ािनालयासमोर आले.

“तुम्ही लहानपिी इथे बराि  ेळ घाल ला असिार,” डॉ. पॉल सहज म्हिाले.

“नाही, मी  िंशभेद मानिाऱ्या राज्यात  ाढलो आहे, हे तुम्ही व सरता आहात. मला

 ािनालयात प्र ेश नव्हता,” अनेस्ट यािंनी उत्तर वदले.

क्षिभर डॉ. पॉल स्तब्ध झाले. मग ते म्हिाले, “पि मग आता आपि तेथे जाऊया.”

आवि ते दोघेही  ािनालयात गेले.

 ािनालयातील कमविाऱ्यािंनी त्यािंिे स्वागत केले, त्यािंना  ािनालयात स वत्र विर ून आिले

(अनेस्टच्या लहानपिी होती त्यापेक्षा ही न ीन इमारत होती) आवि आता लहान मुलािंसाठी एक

न ा व भाग सुरु करण्यािी त्यािंिी योजना होती, त्याव र्यीही त्यािंना मावहती वदली. अनेस्ट स व

लक्षपू वक ऐकत होता.

ही योजना पूिवपिे तयार होण्यासाठी आवि बािंिकामासाठी पुरेसे पैसे उभे करण्यात बराि काळ गेला. 

बऱ्याि  ेळा या प्रकल्पािी सवमती वनराश होत असे आवि आता यात यश येिे शक्य नाही म्हिून हा व िार

सोडून द्या ा अशा वनष्कर्ावपयांत येऊ लागली की अिानक काहीतरी िमत्कार घडत असे.

एक वद स काहीि िािंगले घडत नव्हते आवि स वजि िारि वनराश झाले होते. वनिी सवमतीिी ज्या

एका देिगीदारा र ‘ते नक्कीि मोठी देिगी देतील’ अशी वभस्त होती, त्यािंनी या प्रकल्पाला मदत करायिी नाही

असे ठर ले असल्यािा वनरोप आला होता.

“बहिा आपि हा व भाग बािंिा ा असे वनयतीच्या मनात नसेल. आपि हे काम थािंब ा े असेि हे सिंकेत

आहेत,” सवमतीिे एक सदस्य म्हिाले.

आवि त्याि  ेळी नेहमी आनिंदाने  ािनालयात येिारी एक मवतमिंद मुलगी आपल्या आईबरोबर आत

आली. पुस्तके घेऊन जाण्याच्या टेबलापाशी जाऊन वतने आपली ‘वपगी बँक’ टेबला र वतली. त्यातली नािी

टेबला र पडत असताना ती सहजपिे म्हिाली, “हे दे ािे  ािनालय बािंिण्यासाठी मी माझे सगळे पैसे घेऊन

आले आहे.”

यानिंतर मात्र कोिािा व श्वास किीि डळमळीत झाला नाही.

परिं तु, इमारत पूिव होत आली तेव्हा  ािनालयात पुस्तके आिण्यासाठी वनिी कुठून वमळेल यािी वििंता

सिंयोजकािंना सता ू लागली.

“मुलािंसाठी जर आपि पुस्तके आिू शकलो नाही, तर नुसत्या सुिंदर नव्या इमारतीिा काय उपयोग?”

आता आिखी एका िमत्कारािी गरज होती.

आवि मग एक पत्र आले. त्या पत्रा र नू्ययॉकव च्या वशक्का होता.



त्या पत्रािा काही भाग पुढीलप्रमािे होता,

“अनेस्ट एल. डॉसन यािंच्या मालमते्तिा व्य स्थापक या नात्याने मी हे पत्र

पाठ त आहे. श्री. डॉसन यािंनी सेल्मा सा वजवनक  ािनालयाला त्यािंच्या

 ारसदारािंपैकी एक म्हिून नमूद केले आहे. त्यािंच्या कुटुिंबाच्या सृ्मवतप्रीत्यथव त्यािंनी

१०,००० डॉलरिी देिगी  ािनालयासाठी वदली आहे हे कळ ण्यास मला आनिंद

होतो.”

किी किी सेल्मा सा वजवनक  ािनालयातील मुले - स व  िंशािी मुले -

वभिंती र ला लेल्या खस्मतहास्य करिाऱ्या आवि हसऱ्या डोळ्यािंच्या काळ्या

गृहस्थािंच्या िोटोकडे पाहण्यासाठी थािंबतात. बहतेक मुले िोटोखाली वलवहलेली

‘अनेस्ट डॉसन’ ही अक्षरे  ािता येण्याए ढी आवि त्या  ािनालयाच्या वनवमवतीत एक

क्षमा आवि पे्रमािा िमत्कार घडला आहे हे समजण्याए ढी देखील मोठी नसतात.

समाप्त


